
Velkommen til  

Glyngøre Skole 

 

 En skole der: 

 Er lokalforankret. 

 Har fokus på trivsel, fællesskab og 

 faglighed.  

 Vægter udeliv, kreative læringsmiljø- 

 er og oplevelser.  

 Vægter et tæt forældresamarbejde. 

 

Glyngøre Skole  

Skovbakken 4 Glyngøre  

7870 Roslev Tlf 99156110 . 

SPROGLIG– OG MATEMATISK OP-
MÆRKSOMHED 

Hvordan støtter I jeres barn til den bedste 
skolestart: 
 
Sprog og læsning: 
Lad dit barn være nysgerrig.  
Forklar ord og begreber.  
Tal om billeder.  
Brug biblioteket. 
Læs højt og tal om det i læser.  
Kig på skilte, plakater, morgenmadspakker 
mm.  
Leg sproglege, rim og remser og bogstavlege. 
 
Matematik: 
Børn kan påvirkes til at se det spændende i, 
at matematikken kommer frem i deres omgi-
velser, og oplevelsen af at den kan bruges til 
noget fornuftigt i hverdagen. Som forældre 
kan du hjælpe dit barn til at blive glad for 
matematik ved at:  
Sætte ord på det I gør sammen 
 
Tælle ting i omgivelserne, men tæl kun når 
der er flere end fire - hjælp med at gruppere 
tingene op til fire 
 
Bruge fingrene til at vise antal, når du nævner 
talord hvis barnet er usikker på tallets værd. 
Sortere ting i antal, farver, former, størrelser 
osv. 
 
Samtale og sammenligne, når ting vejes 
og måles i forskellige sammenhænge. Hvad er 
tungest, længst, størst osv. 
 
Lave mad og bage sammen. 
 
Spille forskellige spil med kort og terninger. 

FOKUSPUNKTER I OVERGANGEN 

MELLEM BØRNEHAVE OG SKOLE 

 

• Læs sammen med dit barn. 

 Lån bøger, gerne med billeder.  

 Tal sammen om bogen, hvad den 

 handler om, hvad skete der sid

 ste gang, osv..  

 Læs og forklar svære ord og  

 begreber.  

 Sørg for at der er tid og ro til at 

 læse sammen. 

 

• Gå hele vejen med dit barn.  

 Spil spillet færdig, også hvis man 

 er ved at tabe.  

 Læs kapitlet færdig. Hold bord

 skik. Tal efter tur. 

 Skræl kartoflerne færdig… 

 

• Lær dit barn at lytte til og følge 

anvisninger fra voksne.  

 Hold fast i trufne beslut 

 -ninger. Lav simple og rimelige 

 regler om ex. sengetid, skærmtid, 

 oprydning mm… 

Husk ikke alt er til forhandling.  

 

  

  



TRADITIONER FOR SKOLE 

OG SFO 

Nogle af skolens traditioner er: 
 
Fælles skolestart med flagalle 
Morgensang 
Emneuger  
Udeskole 
Brug af byens faciliteter  
Skolefest   
Skolen I biografen 
Fastelavnsfest 
Kæmpe fælles SFO-fest I Skive    
Store Badedag 
Læsemarathon 
Bornholm 6. kl.   
Skolernes motionsdag 
Halloween-fest 
Juleklippedag 
Bolsjekogeri i SFO.   
Julefodbold - Elevrådet  
Julefrokost for alle børn  
Lucia-optog  

 

SKOLE 

Glyngøre Skole er byens lokale skole med 
pt  89 elever fordelt på 0.-6.kl.  
En skoledag består af 29 lektioner for 
indskolingen. Mødetiderne er mandag til 
torsdag kl. 7.45-13.30 fredag fra kl. 7.45-
12.45. 
 
Glyngøre skole har fokus på, at glade børn 
lærer bedst, og glade børn har lyst til at 
lære. Skolen har således fokus på 
elevernes faglige, personlige og sociale 
udvikling. Det skal være et godt sted at 
være og et godt sted at lære. Vi lægger 
vægt på at læringsmiljøet i både skole og 
SFO opleves som inspirerende og 
motiverende, og derved giver de bedst 
mulige rammer for læring og trivsel, hvor 
alle oplever at være en del af et 
fællesskab. 
 
Skolen har gode fysiske rammer med nye 
læringsmiljøer både inde og ude med ex. 
fornyelse af legeplads og indskolingsgang. 
Alle elever får enten Ipad eller pc til 
rådighed til brug i undervisningen. 
Der er dagligt morgensang for hele skolen 
og en ugentlig udeskoledag for 

SFO 

Åbningstider Glyngøre SFO: 
Morgen: 6.15-7.45.  
Eftermiddag: SFO’en åbner, når 
skoledagen er slut.  
Mandag-torsdag til kl .17.00.  
Fredag til kl. 16.00.  
 
Når børnene møder ind i SFO efter 
skole er der mulighed for at spise 
madpakker inden leg og aktiviteter 
går i gang.  
Der tilbydes aktiviteter hver dag 
i SFO’en. Det kan være bål, 
gymnastiksal, spil/lege på 
multibanen, huler i skover, kreative 
aktiviteter osv. Aktiviteterne er 
frivillige og udover dem, er der er 
altid mooncars, legeplads, sandkasse, 
skov osv.   

 

Børnene har selv eftermiddagsmad 
med på nær fredag, hvor man kan 
tilmelde sig fredagsmad. Ligeledes 
kan man tilmelde sig 
morgenmadsordningen. 
Morgenmaden serveres hver dag fra 


